Exotické pláže v okresu Chania
Pobřeží okresu Chania měří přes 350 km a napočítáte na něm více než 80 pláží.
Většina z nich se může chlubit modrou vlajkou. Některé Vás překvapí svou šokující
krásou a patří k nejkrásnějším v celém Řecku.
Pojďtě se s nimi seznámit.

Falassarna

Ve vzdálenosti asi 50 km od města Chania a 17 km od přístavu Kasteli (říká se mu
také Kissamos), na severozápadním pobřeží se rozprostírá dech beroucí, rozlehlá
pláž. Je to Falassarna, jedno z nejpopulárnějších míst na Krétě – sled pěti pláží,
které od sebe oddělují duny a skalnaté výběžky.
Jedna z nich, Pachia Ammos, 1km dlouhá, široká pláž se zlatým a růžovým pískem,
obklopená impozantními skálami, je nejnavštěvovanější. Oblíbená je díky svému
jemnému písku, křišťálové vodě a výhledu na okouzlující západ slunce. Není tedy
divu, že patří k nejvěhlasnějším plážím v celé Evropě! Navíc je to velmi dobře
organizovaná pláž s plážovými bary, lehátky a slunečníky, hřištěm pro plážový
volejbal a plážovými sporty. V této oblasti, která patří do chráněné ekologické sítě
Natura 2000, je k dispozici i ubytování a nabídka vynikajících krétských jídel.
Za návštěvou archeologického naleziště antického města nemusíte jít daleko, můžete
si dále prohlédnout starověký kamenolom, trůn vytesaný ze skály a ruiny Artemidina
chrámu. Ze skalních kaplí St. Fotis a St. Invictible je úžasný výhled na celou zátoku
Falassarna.

Elafonissi

Pláže Elafonissi se rozprostírají téměř 80 km jihozápadně od města Chania, podél
poloostrova, který je s pevninou spojený mělkým přechodem. Zdá se tedy, že
naproti pobřeží je ostrůvek – okolní laguna není ale hlubší než 1 m.
Po obou stranách poloostrova jsou neuvěřitelně krásné pláže s tyrkysovou vodou a
narůžovělým pískem, zdobené ohromným množstvím drobných mušliček. Východní
část pláží je organizovaná, západní je pro ty, kteří rádi dobývají ráj sami.
Pokud se vám chce jít asi na kilometrovou procházku, uvidíte na vlastní oči přírodní
poklad – cedrový háj, plocha 110.000 m2 nedotčené přírodní krásy, sahající ze svahů
pobřeží až k okouzlujícím, opuštěným plážím. Tedy zaplavat si jen tak bez plavek je
opravdová výzva, ne-li nutnost!

Gramvoussa – Balos

V Kissamoském zálivu, západně od města Chania, se nachází komplex skalnatých
ostrůvků mimořádné krásy.
Vyniká mezi nimi ostrůvek Gramvoussa:
je podivuhodně krásný - s dominantou benátské pevnosti na straně jedné a
s nádherně modrozelenými, mělkými vodami na straně druhé.
Pýchou i potěšením těchto míst můžeme nazvat zátoku Balos, klidnou pláž s teplou
vodou a bílým, prachově jemným pískem. Sportovně založené turisty jistě bude lákat
poněkud náročná, 10 km dlouhá, neudržovaná cesta. Tu je možné zdolat i vozidlem
s náhonem na 4 kola a poté sejít do zátoky asi 15 min dlouhým sestupem po stezce.
Pro ty, kdo mají rádi plavby na moři, je nejlepší volba nasednout v Kissamosu na
výletní loď, která pořádá jednodenní výlet na Gramvoussu a do Balosu.
Ať už se rozhodnete jakkoliv, nezapomeňte si vzít vybavení na pláže, kde nejsou ani
lehátka ani slunečníky.
Čeká vás nezapomenutelný den!

